
PROIECT 
 

 

ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 
 

 

HOTĂRÂRE  
privind însușirea și validarea Contractului de folosință 

gratuită dintre Societatea BESMAX PHARMA DISTRIBUTION 
SRL București și Consiliul Județean Buzău având ca obiect 

echipament medical de plasmafereză și respectiv a 
Protocolului de colaborare între Consiliul Județean Buzău și 

Centrul de transfuzie sanguină Buzău pentru punerea în 
funcțiune și utilizării echipamentelor de plasmafereză 

 
 

Consiliul Judeţean Buzău, 

Având în vedere: 
 

- referatul Preşedintelui Consiliului Judeţean Buzău de inițiere a 

proiectului de hotărâre, înregistrat la nr. 7392/21.05.2020; 

- raportul Direcției juridice și administrație publică locală  

nr. 7393/21.05.2020; 

- avizul de legalitate al Secretarului General al Judeţului dat pe proiectul 

de hotărâre; 

- adresa Consiliului Județean Buzău nr. 5812/10.04.2020; 

- prevederile art. 2146 și următorul din Codul civil, 

 
În temeiul art. 173 alin. (1) lit. „e”, alin. (6) lit. „a”, alin. (1) lit. „f” şi 

art. 182 alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului  nr. 57/2019 privind 

Codul Administrativ, cu modificările ulterioare, 
 

 
HOTĂRĂŞTE 

 
 

Art.1. Se însușește și validează Contractului de folosință gratuită dintre 
Societatea BESMAX PHARMA DISTRIBUTION SRL București și Consiliul 

Județean Buzău, modificat prin Actul adițional nr. 1, prevăzut în anexa nr. 1. 
 

Art.2.(1) Se însușește și validează Protocolului de colaborare între 

Consiliul Județean Buzău și Centrul de transfuzie sanguină Buzău, prevăzut în 
anexa nr. 2. 

 
          (2) Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  
 

 



 
 

 
Art.3. Secretarul General al Judeţului Buzău va asigura comunicarea 

hotărârii Instituției Prefectului - Județul Buzău, persoanelor juridice, precum și 
publicarea pe site-ul autorității publice județene.  

 
 

 

 
PREŞEDINTE, 

 
PETRE–EMANOIL NEAGU 

 

 
 
 

                          AVIZAT PENTRU LEGALITATE, 
             SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI BUZĂU, 
 
                         MIHAI-LAURENŢIU GAVRILĂ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 86 

BUZĂU, 21.05.2020 

 

 

 

 

 



 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU  

            PREŞEDINTE 

  NR. 7392/21.05.2020 

 

REFERAT 
 

la proiectul de hotărâre privind însușirea și validarea 
Contractului de folosință gratuită dintre Societatea BESMAX 

PHARMA DISTRIBUTION SRL București și Consiliul Județean 
Buzău având ca obiect echipament medical de plasmafereză 

și respectiv a Protocolului de colaborare între Consiliul 
Județean Buzău și Centrul de transfuzie sanguină Buzău 

pentru punerea în funcțiune și utilizării echipamentelor de 
plasmafereză 

 
 

 
Județul Buzău a avut oportunitatea deosebită de a fi beneficiarul ales al 

Societății Besmax Pharma Distribution SRL București a unui echipament de 

plasmafereză care poate fi utilizat în colectarea de plasmă de la persoanele 

vindecate de COVID – 19 pentru a fi utilizată în tratamentul celor infectați.  

Este un beneficiu extraordinar pentru județul Buzău. 

Deoarece Societatea a condiționat repartizarea acestui echipament în 

responsabilitatea Consiliului Județean Buzău, autoritatea publică județeană a 

perfectat Protocolul de colaborare cu Centrul de transfuzie sanguină Buzău ca 

unitate specializată în realizarea procedurii. 

Ne dorim ca toți cei care s-au vindecat de COVID – 19, din județul 

Buzău, să doneze plasmă astfel încât cât mai mulți oameni să beneficieze de 

acest tratament  inovator. 

 

PREŞEDINTE, 

                            PETRE-EMANOIL NEAGU 

 

 

 

 



 

 

 

    CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU  

         DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI  
ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ LOCALĂ 
         NR. 7393/21.05.2020 

 

RAPORT 
la proiectul de hotărâre privind însușirea și validarea 

Contractului de folosință gratuită dintre Societatea BESMAX 
PHARMA DISTRIBUTION SRL București și Consiliul Județean 
Buzău având ca obiect echipament medical de plasmafereză 

și respectiv a Protocolului de colaborare între Consiliul 
Județean Buzău și Centrul de transfuzie sanguină Buzău 

pentru punerea în funcțiune și utilizării echipamentelor de 
plasmafereză 

 
 

Organizarea acțiunii de preluare a echipamentului de plasmafereză, pus 

la dispoziție de Societatea Besmax Pharma Distribution SRL București și 

perfectarea tuturor documentelor necesare s-a de desfășurat în perioada        

10-30.04.2020 motiv pentru care se prezintă plenului Consiliului Județean 

Buzău pentru însușire și validare cele două documente juridice principale, 

ulterior semnării acestora. 

Sunt respectate prevederile Codului civil privind împrumutul de folosință 

precum și ale Codului administrativ privind colaborarea cu persoane juridice 

pentru realizarea unui interes public județean.  

 

 

DIRECTOR EXECUTIV 

MIRELA OPREA 


